
INFORMACE o investi ční strategii v produktu Smart Invest 2018 

Podkladové aktivum 

Prostředky se investují do garantovaného indexového investičního certifikátu se 
100 % kapitálovou ochranou ke dni splatnosti (certifikáty jsou dluhové cenné papíry, které 
ztělesňují závazek emitenta zaplatit investorům částku, odvozenou podle hodnoty 
podkladového aktiva, na které je certifikát emitovaný). Kromě kapitálové garance ve výši 
100% ke dni splatnosti nabízí certifikát participaci na pozitivním vývoji indexu 
EURO STOXX 50® a to až do výše 51%. 

ISIN: XS1810050093 

Emitent:  Goldman Sachs International, Londýn, Velká Británie. 
Ratign:  A1 (Moody's) / A+ (Standard & Poor's) / A (Fitch) 
Agent pro výpočty:  Goldman Sachs International, Londýn, Velká Británie. 
Kapitálová ochrana:  100 % Nominální hodnoty certifikátu k Datu splatnosti 
 
Index:  EURO STOXX 50® (SX5E Index) 
Informace o indexu:  https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E 
Participace na výnosu indexu:  100 % participace na pozitivním vývoji podkladového indexu 

až do maximální výše 51 %. 
Cap:  151 % počáteční hodnoty indexu v Den fixace. 
Den fixace: 02. 05. 2018 
Uzavírací hodnota: 02. 05. 2025 
Splatnost: 09. 05. 2025 
 
Částka k výplatě, pokud nenastane předčasný zánik podkladového aktiva, bude stanovena 
následovně: 
Pokud hodnota indexu EURO STOXX 50® k 2. 5. 2025 vzroste o 0,01-51 % bude klientovi na 
konci vyplacena část investovaného pojistného navýšená přesně o toto zhodnocení. Pokud 
vzroste hodnota indexu o více než 51 %, bude část pojistného určená k investici zhodnocena 
o 51 %, tedy o 6,06 % p.a. (resp. 5,76 % p.a. z celého zaplaceného pojistného před 
odečtením poplatků a pojistného určeného ke krytí rizika úmrtí a trvalých následků). 
V případě nepříznivého vývoje indexu je klientům poskytována podmíněna garance na plnění 
na konci pojistné doby ve výši 100 % z investice (investice = jednorázové pojistné snížené o 
vstupní poplatek). Pokud hodnota indexu EURO STOXX 50® bude k 2. 5. 2025  nižší než 
k 2. 5. 2018, dostane klient celou část investovaného pojistného zpět. 

 
 



Hodnota p ředčasně splaceného podkladového aktiva, pokud nastane p ředčasný zánik 
podkladového aktiva : bude stanovena v závislosti na hodnotě indexu k aktuálnímu datu 
předčasné splatnosti. Výpočet hodnoty provede agent pro výpočty sám podle vlastních 
zásad. Není zaručen výnos ani vrácení vložených prostředků investorovi. V případě 
předčasného zániku podkladového aktiva (certifikátu) bude hodnota pojistné smlouvy 
(hodnota stanovená v závislosti na hodnotě předčasně splaceného podkladového aktiva v 
okamžiku předčasného zániku) reinvestována do Investi čního programu 
s garantovaným zhodnocením , beze změny konce pojištění.  
Investiční program s garantovaným zhodnocením je vnitřním fondem pojistitele a je krytý 
rezervou pojistného životních pojištění. Skladba finančního umístění je spravována 
pojistitelem v souladu se zákonem o pojišťovnictví. Pojistitel u tohoto fondu garantuje růst 
ceny podílové jednotky ve výši 0 %. Jedná se o minimální výši zhodnocení investice do 
tohoto fondu. Pojistitel je povinen stanovit předpokládaný výnos pro kalendářní rok fondu s 
garantovaným zhodnocením alespoň jednou za kalendářní rok (dále jen „očekávaný výnos“) 
a to k počátku příslušného kalendářního roku. Očekávaný výnos je použit k výpočtu výše 
garantovaného kapitálu během daného kalendářního roku. Výnos stanovený pojistitelem ke 
konci kalendářního roku (dále jen „přiznaný výnos“) je vždy nejméně roven poslednímu 
stanovenému očekávanému výnosu před koncem kalendářního roku a je použit k výpočtu 
výše garantovaného kapitálu ke konci kalendářního roku. Na období do 31. 12. 2018 
pojistitel vyhlásil očekávaný výnos ve výši 1,9 % p.a. 
 
Důležitá upozorn ění: 
Doporu čení - investor by neměl investovat do certifikátu bez odborného posouzení (které 
učiní buď sám či spolu s finančním poradcem) vývoje hodnoty daného certifikátu za 
proměnlivých podmínek určujících hodnotu daného certifikátu a dopadů, které taková 
investice bude mít na investiční portfolio potenciálního investora. V případě, že vývoj indexu 
EURO STOXX 50® nebude pozitivní, nezíská investor žádný výnos.  
Riziko ztráty investice  - při investování do certifikátu, může investor přijít o celou investici 
nebo její část. 
Úvěrové (kreditní) riziko emitenta  - investor nese riziko, že emitent (Goldman Sachs 
International) se dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční 
nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné. Například v případě insolvence či v 
případě určitých opatření pro řešení krizí vydaných příslušným orgánem pro řešení krizí v 
případě krize emitenta. V tom případě má orgán pro řešení problémů rozsáhlou pravomoc 
přijímat opatření, např. snížit nároky investorů na nulu, ukončit nebo převést certifikáty na 
akcie emitenta, pozastavit práva emitenta. Certifikát není vkladem a jako na takový se na něj 
nevztahuje žádný systém ochrany vkladů. 
Riziko podkladového aktiva  - tržní cena certifikátu může být negativně ovlivněna vývojem 
hodnoty indexu. V průběhu doby platnosti může cena certifikátu klesnout pod 100%, 
kapitálová ochrana platí pouze k datu splatnosti. U některých významných změn může být 
certifikát upraven nebo zrušen. Garance je podmíněna nenastáním předčasného zániku 
podkladového aktiva. 
Rozhodování agenta pro výpo čty  - v některých případech nemusí u agenta pro výpočty v 
době rozhodování o tom, zda nastala určitá kvalifikovaná situace, existovat závazné postupy 
zda standardy pro stanovení hodnot příslušných aktiv nebo pro jiné rozhodnutí. Agent pro 
výpočty je pak v příslušných případech oprávněn postupovat podle svého vlastního uvážení, 
nemusí dodržovat žádné závazné postupy, standardy, ani žádné interní předpisy. 
Kolísání úrokových sazeb  - toto riziko zásadním způsobem ovlivní hospodářský výsledek 
emitenta a s tím související úvěrové riziko emitenta. 
Právní nebo regula ční vývoj  - emitent podléhá různým právním předpisům a ustanovením, 
která ovlivní jeho činnost ve všech oblastech jeho podnikání. 
Riziko likvidity  - nemůže existovat garance, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh, 
nebo pokud se vytvoří, tak že bude trvat nepřetržitě. Na nelikvidním trhu nemusí být investor 
schopen prodat cenné papíry za adekvátní tržní cenu. 
Daňový režim - investor by si měl být vědom, že může být nucen zaplatit daně nebo jiné 
nároky či poplatky v souladu s platným právním řádem.  


